Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja serii 11 filmów o charakterze edukacyjnym i promocyjnym,
mających na celu upowszechnienie wiedzy o zbiorach opracowywanych w ramach programu
predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz ze środków budżetu Państwa w ramach
projektu „Kultura”.
W zakres usługi wchodzi realizacja filmów według wstępnych scenariuszy i z wykorzystaniem
materiałów przekazanych przez Zamawiającego.
1. Filmy będą zapisane w rozszerzeniu (rozszerzeniach) umożliwiających emisję bez strat na jakości
na portalu YouTube, na fanpage Instytutu na Facebooku, stronie internetowej, poprzez
projektor, a także na ekranie telewizora.
2. Każdy film zacznie się planszą z tytułem i odpowiednimi logo, dostarczonymi przez
Zamawiającego. Każdy film zakończy się planszą z odpowiednimi logo i napisami
dostarczonymi przez Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarczy do każdego filmu napisy z angielskim tłumaczeniem oraz tłumaczenie na
Polski Język Migowy wykonane przez profesjonalnych tłumaczy.
4. Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia:
4.1. W filmie Oprowadzanie po wystawie czasowej kuratorka przedstawi wystawę oraz
zaprezentuje wybrane obiekty z wystawy:
4.1.1. w ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania promocyjnego
filmu oraz scenariusza przy ścisłej, bieżącej współpracy z pracownikami
Zamawiającego.
4.1.2. Zamawiający przekaże wstępną koncepcję scenariusza, niezbędne logotypy oraz
materiały w dobrej jakości w formacie .tif.
4.1.3. Czas trwania filmu: nie dłużej niż 15 minut.
4.1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwóch poprawek przed terminem
wymienionym w harmonogramie.
4.2. 4 filmy Kulisy ŻIH pokażą pracę wybranych Działów Żydowskiego Instytutu
Historycznego: biblioteki oraz Działów digitalizacji, konserwacji i sztuki. Przedstawicielki

każdego Działu opiszą codzienne funkcjonowanie pracowni i zaprezentują czynności na
wybranych obiektach.
4.2.1. W

ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania

promocyjnego filmu oraz scenariusza przy ścisłej, bieżącej współpracy
z pracownikami Zamawiającego.
4.2.2. Zamawiający przekaże wstępną koncepcję scenariusza, niezbędne logotypy oraz
materiały w dobrej jakości w formacie .tif.
4.2.3. Czas trwania filmu: nie więcej niż 15 minut.
4.2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwóch poprawek przed terminem
wymienionym w harmonogramie.
4.3. 6 filmów edukacyjnych poświęconych oporowi intelektualnemu Żydów polskich
w czasie II wojny światowej na przykładzie konspiracyjnej grupy Oneg Szabat,
każdy składający się z trzech części:
4.3.1. punktem wyjścia będzie w każdej opowieści obiekt na wystawie/w holu,
4.3.2. w jego rozwinięciu opowiedziana będzie szersza historia związana z losem polskich
Żydów w czasie II wojny światowej,
4.3.3. na koniec nastąpi zaproszenie zwiedzających do wizyty w Żydowskim Instytucie
Historycznym i zwiedzenie wystawy stałej „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć
światu”, na której będzie można zobaczyć więcej obiektów i posłuchać kolejnych
historii,
4.3.4. Czas trwania jednego filmu: 4 min.
5. Wykonanie zamówienia odbędzie się zgodnie z harmonogramem:
5.1. film „Oprowadzanie po wystawie czasowej” zostanie przekazany Zamawiającemu po
dwóch poprawkach nie później niż do 26 listopada br.
5.2. filmy „Kulisy ŻIH” zostaną przekazane Zamawiającemu po dwóch poprawkach
Zamawiającego nie później niż do 10 grudnia br.
5.3. filmy edukacyjne poświęcone oporowi intelektualnemu Żydów polskich w czasie II
wojny światowej na przykładzie konspiracyjnej grupy Oneg Szabat zostaną
przekazane Zamawiającemu po dwóch poprawkach Zamawiającego nie później niż do 10
grudnia 2021 br.

